ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY Z DNIA 24.03.2017R.

FORMULARZ CENOWY - OFERTA
na „Dostawa zestawów wodomierzowych oraz montaż zestawów w istniejących
instalacjach wodociągowych które dotychczas były rozliczane na podstawie normy
(ryczałtu) na terenie Gminy Lipinki Łużyckie”

Dane oferenta
Nazwa…………………………………………………..
Adres ………………………………...............................
Nr. Telefonu…………………………………………….
Nr. NIP……………………………................................
Nr. REGON…………………………………………….

Dane Zamawiającego
Nazwa Gmina Lipinki Łużyckie
Adres ul. Główna 9, 68 – 213 Lipinki Łużyckie
Nr. Telefonu (068) 362 62 30 fax. (068) 362 62 41
Nr. NIP

928 – 19 – 30 – 332

Nr. REGON 97 – 077 – 0623

1. Zobowiązuję się wykonać zadanie pod nazwą „Dostawa zestawów wodomierzowych
oraz montaż zestawów w istniejących instalacjach wodociągowych które dotychczas były
rozliczane na podstawie normy (ryczałtu) na terenie Gminy Lipinki Łużyckie” za
następującą cenę:

Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego
w budynku mieszkalnym na terenie Gminy
Lipinki Łużyckie (wodomierz do wody zimnej
jednostrumieniowy suchobieżny Ø20mm)

Cena

Cena

ryczałtowa

ryczałtowa

netto (w zł)

brutto (w zł)
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Dostawa i montaż zestawu wodomierzowego
w budynku mieszkalnym na terenie Gminy
Lipinki Łużyckie (wodomierz z możliwością
radiowego odczytu)
Koszt urządzenia przenośnego z
oprogramowaniem służącego do odczytu stanu
wodomierza (wodomierz z możliwością
radiowego odczytu)

2. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie zrealizuję w terminie od zawarcia umowy do 31 maja 2017r.
3. Wyrażam zgodę na realizację faktury VAT/rachunku w terminie 21 dni od daty ich
dostarczenia do Zamawiającego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego prawidłowego
wykonanego zadania.
4. Oświadczam, że oferowane jednostkowe ceny ryczałtowe brutto uwzględniają wszelkie
koszty wynikające z wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, obowiązków
Wykonawcy określonych w umowie oraz należny podatek VAT.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy i akceptuje ją oraz
zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej
warunkach w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

…………………………………
miejscowość, data

…………………………………………..
pieczątka i podpis Wykonawcy

